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ÚVODNÍ SLOVO
Dobrý den,
druhý ročník je již minulostí a nabídl nám spousty příslibů do budoucnosti. Cesta druhého ročníku začala již 5. září
2017, hned druhý den nového školního roku na přednášce v brněnském gymnáziu a proťala cílovou pásku
25. ledna 2018 v pražských Holešovicích v prostoru Prague Startup Marketu, kde jsme poznali druhou vítězku
Soutěž a Podnikej - Lucii Částkovou.
Druhý ročník Soutěž a Podnikej přinesl spoustu zajímavých nápadů, okamžiků i příběhů, ale my bychom chtěli
poděkovat zvláště soutěžícím za jejich odvahu se přihlásit, jejich mentorům, kteří jim během celé soutěže
předávali své vlastní zkušenosti a ve svém volném čase je připravili na finále, porotcům za jejich objektivní
posuzování soutěžních projektů a v neposlední řadě partnerům, kteří poskytli prostředky, díky nimž se soutěž
mohla uskutečnit.
102 středoškolských studentů našlo odvahu se přihlásit do druhého ročníku Soutěž a Podnikej. Jejich nápady
zasahovaly do širokého spektra oborů. Měli jsme tu čest poznat nové aplikace, protikorupční iniciativy,
módní doplňky, cestovatelské projekty, práce zaměřené na životní prostředí, hračky, kryptoměny, blockchain
technologie i deskové hry. 42 týmů či jednotlivců dotáhlo svůj projekt až do regionálního finále, kde jsme
poznali celkem šest vítězů, ze kterých vzešel jeden absolutní vítěz.
Na startovní čáře se ke 102 soutěžícím přidalo i 75 mentorů, kteří jim poskytli svůj vlastní čas, a to zcela
dobrovolně. Některým soutěžícím v průběhu soutěže "došel dech" a svůj projekt nedokončili. Věříme tomu,
že ani pro ně, ani pro mentory to nebyl ztracený čas, ba naopak. Doufáme, že si soutěžící i mentoři odnesli
ze vzájemné spolupráce spousty vzájemných zkušeností, poznatků, nových nápadů a inspiraci do další práce.
42 projektů, které se propracovaly do regionálních finálových kol objektivně hodnotilo 23 porotců, kteří jsou sami
vlastníci či ředitelé firem z nejrůznějších odvětví. Porotci měli velmi těžký úkol, a to vybrat vítěze regionálních
finále a finále republikového a vyslat tak zástupce Soutěž a Podnikej do Chicaga. Méně zmiňovaný, ale o to
důležitější úkol poroty je předávat zpětnou vazbu a doporučení soutěžícím ohledně jejich dalších kroků a zároveň
soutěžící motivovat k další práci na projektu.
Veškerá práce byla umožněna hlavně díky našim 39 skvělým partnerům. Bez těchto partnerů bychom neměli
možnost soutěž zorganizovat, soutěžící by se nemohli přihlásit, mentoři by neměli koho mentorovat a porotci
vyhodnocovat.
Chtěli bychom poděkovat všem soutěžícím, mentorům, porotcům a partnerům za Vaši práci, Váš čas a Vaši víru
v Soutěž a Podnikej, díky které Soutěž a Podnikej bude vstupovat do třetího ročníku. Ten bude opět vylepšený
Vašimi poznatky, zpětnou vazbou a vaší energií.

Mnohokrát děkujeme.

Za tým Soutěž a Podnikej

MARTIN VÍTEK

DAVID FRIEDL
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11. 12. 2017
BAŤOVA VILA

VÝHERCI:

Rostislav Gajzler – Leather Case
Dalibor Herda a Martin Kožucharov – Flying Community
Dominik Maniš a Aleš Omelka – OMstudium

NA DALŠÍCH MÍSTECH SE UMÍSTILI:
Marek Cigánik a Samuel Mořkovský,
Martin Svoboda, Petr Balga
a Filip Slanina

POROTCI:

TOMÁŠ BAĎURA

ONDŘEJ LESA

PAVEL VELEV

PRIA System, s.r.o.

krea.tiff

Nadace Tomáše Bati

PRAHA #1

Tadeáš Kapic a Markéta Zrostlíková – Butono

13. 12. 2017
PRAGUE STARTUP MARKET

Daniel Klusáček – MŠ Sportovka
Max Bláha – Love Locks

NA DALŠÍCH MÍSTECH SE UMÍSTILI:
David Chromý a Miroslav Vurm, Martin Baša,
Martina Šafránková a David Dvorský, Ondřej Holubovský

LUKÁŠ KRČIL

HANA STIBOROVÁ

PAVEL TUPEC

Digital Brain

Fuse

Programm, s.r.o.
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15. 12. 2017
JIHOMORAVSKÉ INOVAČNÍ CENTRUM

FILIP KVAPIL

HANKA ŠUDÁKOVÁ

JAKUB TÍŽEK

RestartUP

Jihomoravské
inovační centrum

Podnikni to!

Filip Glatz a Albert Vrzgula – Edu Hračky
Adrian Drozdek – Abonio
Silvia Filová a Jakub Kokoška – W-Statement

18. 12. 2017
VAULT 42

NA DALŠÍCH MÍSTECH SE UMÍSTILI:
Alžběta Bujdošová,
Michaela Nallerová a Lucia
Tutková, Petra Hajátková,
Šimon Fouček, Vendula
Šurnická a Veronika Špinarová

| OLOMOUC

RADEK HOLÍK

JAKUB KOHOUTEK

LUKÁŠ ORAMUS

Rency

EPOFIS-IT

Moravsko-slezské inovační
centrum Ostrava

Lucie Částková – Olá
NA DALŠÍCH MÍSTECH SE UMÍSTILI:
Alexandr Pisani a Gabriel Pisani,
Anna Veselá, Zuzana Brabcová
a Alena Harbichová

Eva Drtilová – Slámová Brčka
Vladimír Horák a Martin Novotný – Hora Poznání
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ÚSTÍ NAD LABEM
20. 12. 2017
SEVEROČESKÁ VĚDECKÁ KNIHOVNA
V ÚSTÍ NAD LABEM

Filip Kušmirek, Ray Baseley a Jan Palacký – GZ Crew
Dominik Pecháč – STS Servis
Anna Bulaková – MyReceipt

NA DALŠÍCH MÍSTECH SE UMÍSTILI:
Jakub Majer a Marek Tran, Katka
Jetelová a Anna Ulyanova, Žaneta
Macháčková a Zuzana Štěpánková
RADIM BZURA

DAVID MAKOVSKÝ

ŠÁRKA MIŠKOVSKÁ

R2 Consulting, s.r.o.

Our Love Challenges

CANABA a.s.

22. 12. 2017
PRAGUE STARTUP CENTRE

| PRAHA #2

PETR KAŠÁK

KRISTÍNA KUČEROVÁ

RADEK ŠMAKAL

SparkTECH, s.r.o.

Prague Startup Centre

NCLABS s.r.o.

Kryštof Lehečka – Florkrys
Jonatan Šercl a Ondřej Šimůnek
– Průvodce světem nanočástic
Oliver Laryea – ResTab
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NA DALŠÍCH MÍSTECH
SE UMÍSTILI:
Denisa Doffková, Jan
Kurník a Natálie Nowaková,
Jakub Mathauser a David
Mráz, Michael Zelinka,
Noemi Podrazilová

MAX DUŽEK
Freelancer

FRANTIŠEK CHURÝ
OsmoDry.cz

LUDĚK NAVRÁTIL
Centrum
Grantové Podpory

MIROSLAVA RICHTER
Ing. Miroslava Richter

ZDEŇKA VOČADLOVÁ
STARUPING

MATĚJ MACHŮ
Metropolitní
univerzita Praha

JAKUB HUDEC
Czech Invest

DANIEL HASTÍK
Zahrady Hastík

MICHAL ZÁLEŠÁK
Prague Startup Centre
VERONIKA
DOBROVSKÁ
ESA BIC Prague

PETR ŠPELDA
Metropolitní
univerzita Praha
KATARÍNA ŠUCHOVÁ
O2 Slovakia

MARTA MUSILOVÁ
Fashion Designer
JAROSLAV
PROCHÁDZKA
differ.cz

PETR VÍT
Virtualizace V&V

LUDĚK KÜHL
BizGarden s.r.o.
MARTIN STŘECHA
Sigfox World IoT Expo

ALEŠ FILIPENSKÝ
Jihomoravské
inovační centrum

MATĚJ BARÁNEK
Madnest
MAREK BENEŠ
Metropolitní
univerzita Praha

VÍT HANÁK
Jihomoravské
inovační centrum

JAKUB BŮŠEK
Jihomoravské
inovační centrum

ROMAN BAŠÁR
IPM LLP
VENDULA
MARGARETIS
RECHOVÁ

DANIEL MINAŘÍK
Město Ostrava
EVA ARNOLDOVÁ
ALDRA assistance

PAVEL TUPEC
Programm s.r.o.

ZUZANA MADEROVÁ
Staffino

DAVID KOVALSKÝ
IN2Greators s.r.o.

PATRIK BABINEC
BeWooden
NIKOL KLIMAJOVÁ
CzechInvest

MENTOŘI

SEBASTIAN KUNEC
Dactyl Group s.r.o.

MAREK MIHOK
KPMG
- The Startup Studio

Průvodci na cestě za úspěchem

MARTIN JARČÍK
Brand Embassy

PAVEL KOMÁREK
Prosperita o.p.s.
KONSTANTIN
MARGARETIS
Skladon

JUDITA HORVÁTH
MUW Saatchi&Saatchi
JIŘÍ DOLEŽAL
A JAN EMLER
Doller

JOSEF MÜLLER

TEREZA NĚMEČKOVÁ
Metropolitní
univerzita Praha

JAN MAŠEK
CzechInvest

DANIEL BAUMRUK
D-poradna.cz

MARTIN BUCHAR

JIŘÍ JANKŮ

JANA HODBOĎOVÁ
Nápad Roku

RADEK MIŠKOVSKÝ
ICUK StartUp GO
RADEK MAXA
Metropolitní
univerzita Praha

VOJTA KRMÍČEK
Jihomoravské
inovační centrum

FILIP GOSZLER
Impact Hub Ostrava
a GUG.cz

PETRA BENEŠOVÁ
HR Marketing
Benešová

KAMIL KRČ
OK4Inovace

IRENA OŠŤADALOVÁ
Impact Hub Brno

MILAN SOUKUP

FILIP MIKSCHNIK
StartupJobs.cz

JAROSLAV HALÍK
Metropolitní
univerzita Praha
ALOIS LANGER
Klub absolventů
Baťovy školy práce
ŠTĚPÁNKA BEJLKOVÁ

ONDŘEJ ZUKAL
Bar Camp Praha

Nadační fond
Dar Zraku

eBrána s.r.o.

MICHAL KUBÍN
Brandboost s.r.o.

MICHAL NOVOTA
Restartup
FILIP RUBÁČEK
Metropolitní
univerzita Praha

RADEK DANČ
Internesto
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VÍT LIBOVICKÝ
Our Love Challenges

NADACE TOMÁŠE BATI
POSLÁNÍ
PODPOROU KULTURY, VZDĚLÁNÍ A MLÁDEŽE ROZVÍJET HODNOTY SPOLEČNOSTI
A PODNIKATELSKÉHO DUCHA, DÍKY KTERÉMU SE JMÉNO BAŤA STALO SLAVNÝM.

PRONAJMĚTE SI BAŤOVU VILU
Prostory vily Tomáše Ba� je možné si pronajmout
ke společenským akcím, pracovním a obchodním
jednáním, svatebním obřadům, školením,
jazykovým kursům a podobně. Nabízíme
příjemné, reprezenta�vní prostředí s možnos�
využi� audiovizuální techniky a cateringu.

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH TÉMAT:
1. Tomáš Baťa a jeho ﬁlozoﬁe – inspirace pro současnost.
Osobnost leadera jako základ ﬁremní ﬁlozoﬁe.
2. Principy Baťovy soustavy řízení. Jak vytvářet ﬁremní kulturu
podle principů Baťa.
3. Zásady propagace a reklamy ﬁrmy Baťa. Nejlepší reklamou
je služba.
4. Služba jako základ podnikatelské vize. Základem úspěchu je
sloužit sobě, spolupracovníkovi, ﬁrmě i společnos�.
5. „Lidé dávají strojům život“ aneb personální činnost v Baťově
soustavě řízení. Správní lidé jsou základním předpokladem
úspěchu ﬁrmy.
6. Význam životní rovnováhy podle Tomáše Ba�.

NADACE TOMÁŠE BATI,
sekretariat@batova-vila.cz
577219083
www.batova-vila.cz

7. Podnikové vzdělávání ve ﬁrmě Baťa. Jen vzdělaný a bohatý
člověk je svobodný a jen takový bude mít výborný pracovní
výkon.
8. Mo�vace a výchova. Jak měnit dělníky v ředitele.
9. Využi� systému řízení Baťa jako základního nástroje pro
vytváření sdílené hodnoty.

V soutěži jsem si uvědomila,
že nápad se nerovná úspěch,
ale práce na jeho realizaci ano.
Eva Drtilová, soutěžící

Byla to pro mě velmi cenná zkušenost.
Řada podnikatelských záměrů byla vypracována
velmi profesionálně a má reálnou šanci uchytit se
v běžném tržním prostředí. Snažil jsem se nejen hodnotit
jednotlivé projekty, ale poskytnout i pozitivní zpětnou vazbu,
která může napomoci rozvoji mladých lidí, kteří mají chuť
podnikat v České republice. Bez ohledu na to, kdo skončil první
nebo další v pořadí, tak pro všechny soutěžící a samozřejmě
i pro mě, to byl zajímavý test. Soutěžící museli obhájit své
názory, nápady a výpočty. Museli kvalitně stručně
a srozumitelně odprezentovat svůj záměr. Dostali
doporučení a rady. I to je dost velká hodnota
pro budoucí rozvoj.
Radim Bzura, porotce

Velmi se mi líbí, jak jsou mladí lidé
inovativní. Celá soutěž je neuvěřitelná
zábava s energií všude kolem. A tak by to
mělo být. Podnikání je a může být zábavné,
když milujete to, co děláte a posloucháte
zpětnou vazbu, jak být efektivnější.
David Kovalský, mentor

Díky Soutěž a Podnikej
jsem měla příležitost zkusit si práci
na realizaci vlastního nápadu a získat
tak cenné zkušenosti. Také jsem poznala
spoustu zajímavých lidí, u kterých jsem se
setkala s neuvěřitelným zápalem a odhodláním
plnit si vlastní sny. Jsem ráda, že jsem mohla
být součástí projektu, který má smysl
a posouvá mladé lidi blíž k jejich cílům.
Anna Veselá, soutěžící

Zaznamenal jsem jeden
velký trend u mladých podnikatelů.
Jejich projekty nejsou jen snahou vydělat
peníze, ale zamýšlí se nad skutečnými
potřebami lidstva. Například projekt se
slámovými brčky od Evy je toho důkazem.
Celkově projektu Soutěž a Podnikej moc
fandím a přeji mu, aby byl stále lepším
podhoubím pro začínající podnikatele.
Jakub Kohoutek, porotce

Nebát se a věřit, že
se to vyplatí. I přes investici
času a hromadu práce,
to stojí za to!
Běžte do toho i vy!
Lucie Částková,
soutěžící

PŘEDSTAVUJEME VÁM
POROTCE REPUBLIKOVÉHO FINÁLE
JURAJ ATLAS / LIFTAGO
Juraj Atlas se technologiím věnuje už od roku 1995, nejdříve jako programátor a od roku 2003
jako konzultant (Ernst & Young, Cap Gemini US) a manažer globálních vývojových projektů
(NESS Technologies). Je prvním členem týmu Liftago a „něco jako jeho náčelník“.

MARIAN FURY / ZARAGUZA CZ s.r.o.
Marian Fury je CEO strategicko-kreativní agentury Zaraguza CZ. Zaraguza CZ vytváří pro svoje
klienty kompletní komunikační ekosystémy spojující online s offlinem. Buduje komunikační
crossplatform řešení, které jsou nejen kreativní, ale zároveň klientům prinášejí výsledky.

SIMONA KIJONKOVÁ / ZÁSILKOVNA
Simona Kijonková je jednou z mála žen, které aktivně působí v českém e-commerce. Je zakladatelkou firmy
Zásilkovna.cz, v rámci níž pomáhá více než 18 000 e-shopům budovat logistiku na míru a podporuje růst
českých e-shopů do zahraničí. Pod jejím vedením se Zásilkovna.cz stala úspěšnou mezinárodní firmou se
stabilním, více než dvojnásobným meziročním růstem a je nejoblíbenější sítí s více než 1400 výdejními místy.

LADISLAV MALŮŠEK / KPMG Česká republika s.r.o.
Ladislav Malůšek se specializuje na daňové poradenství v oblasti daně z příjmů právnických osob a
mezinárodního zdanění. Svoji celou kariéru se věnuje poradenství finančním institucím, zejména významným
bankám a pojišťovnám a také nadnárodním společnostem. Ladislav odpovídá za daňové poradenství KPMG
Česká republika pro finanční sektor. Má zkušenosti s projekty zaměřenými na mezinárodní restrukturalizace,
fúze a akvizice, se vstupy na burzu a rozsáhlými daňovými litigacemi. Věnuje se také převodním cenám.

JAN VESELÝ / ALIANCE PRO MLADÉ
Jan Veselý je v současnosti koordinátorem Aliance pro mladé v ČR a v IBM má na starosti program
Smarter University. Svých 18 let praxe strávil převážně v sektoru ICT a jemu nejbližší role je
produktový manažer. Zkušenosti získával v malých firmách, startupech, neziskovkách a nyní i v
korporaci. Založil několik neziskových projektů zaměřených na vzdělávání: EduFórum, Inovatori.cz
a Laboratoř Nadace Vodafone. Honza je také spoluautorem online kurzu www.leancanvas.cz.
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www.fundchaser.com

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SOUTĚŽÍCÍ
ÚČASTNÍCI REPUBLIKOVÉHO FINÁLE

LUCIE ČÁSTKOVÁ / Olá
Regionální finále v metropoli Hané, Olomouci,
vyhrála studentka čtvrtého ročníku Obchodní akademie v Chocni Lucie Částková, která prezentovala svůj
projekt první deskové hry pro nevidomé s názvem
Olá a stala se i celkovým vítězem druhého ročníku
Soutěž a Podnikej.
Lucie díky nevidomé spolužačce přišla na nápad
postavit svůj produkt na pomoci jí a zbývajícím
10 000 Čechů, kteří trpí těžkým zrakovým postižením.
Nejdříve zjistila, že pro zrakově postižené naštěstí již
existuje celá řada skvělých pomůcek, nakonec však
díru na trhu přeci jen našla. Podle Lucie se
pro nevidomé vyrábí málo společenských her
a neexistuje u nás žádná, kterou by si mohli zahrát
dohromady se svým vidomým okolím. Rozhodla se
tedy propojit tyto dva, tolik rozdílné světy pomocí
zábavy.
Záměr
Lucie
je
prodávat
Olá
nejprve
skrze předprodej a následně prostřednictvím
crowdfundingové kampaně. Ráda by se pak spojila
s distributorem, který by jí byl partnerem v rozšíření
deskové hry mezi širší veřejnost.

MARKÉTA ZROSTLÍKOVÁ
& TADEÁŠ KAPIC
Butono
Vítězem prvního regionálního kola v Praze se stali studenti
z Gymnázia Luďka Pika Tadeáš Kapic a Markéta Zrostlíková
a jejich projekt Butono. Butono je módní značka, která doladí
trička, svetry a mikiny knoflíky a vytvoří kolem sebe alternativní
komunitu mladých lidí s možností vytvářet vlastní knoflíkové
designy.
Tadeáš a Markéta již svoji značku vytvořili a právě připravují
crowdfundingovou kampaň, která budovanou komunitu rozšíří
a zároveň jim umožní začít vyrábět oblečení Butono ve větším
měřítku.
Butono plánuje vytvořit komunitu kolem své značky prostřednictvím jednoduchých úkolů, které přijdou s každým
zakoupeným kusem a pokud úkol splníte, tak získáte
zaslouženou odměnu a navíc i něco dokážete.

KRYŠTOF LEHEČKA
Florkrys
Druhé regionální finále v Praze vyhrál student VOŠ a SPŠ Dušní
Kryštof Lehečka, který prezentoval svůj projekt aplikace pro
především amatérské trenéry Florkrys.
Florkrys pomáhá trenérům udržovat přehled ve svém týmu
prostřednictvím komplexní aplikace, která umožňuje sledovat
docházku svěřenců, soupisku týmu, psát si poznámky,
poskytuje soubor cvičení vhodných pro daný sport, uchovávat
kontaktní údaje a především nabízí komunikaci s dalšími
trenéry prostřednictvím trenérského fóra.
Služby aplikace Florkrys bude Kryštof nabízet trenérům a
sportovním družstvům ve formátu předplatného. Nyní se
soustředí na pět největších sportu v České republice, kterými
jsou fotbal, florbal, hokej, házená a basketbal. Časem plánuje
aplikaci rozšířit jak do zahraničí tak i na ostatní sporty.

ROSTISLAV GAJZLER / LeatherCase
Vítězem zlínského regionálního kola se stal student Gymnázia Zlín-Lesní čtvrť
Rostislav Gajzler se svým projektem LeatherCase, neboli koženými obaly na
knihy, které si můžete originálně designovat osobními motivy.
Rostislav se chytl tradičně zlínského materiálu - kůže a použil ji pro osobitější
pohled na knihy. Knihy bývají často láskou na mnoho let, kvůli síle příběhu
a informací, kterými jsou nositelem a právě proto by i obal této knihy měl
vzbuzovat tyto emoce.
Rostislav nabízí kožené obaly na knihy, svatební alba a firemní produkty.
Tyto tiskoviny, které mají pro vás často emocionální hodnotu pak můžete
zaobalit do kůže, která bude jedinečná a jen s vámi vybranými symboly.

JAN PALACKÝ, FILIP KUŠMÍREK
& NARAYAN BASELEY
GZ Studio
Vítězem ústeckého regionálního kola se stal projekt GZ Studio, který
vytvořili Jan Palacký, Filip Kušmírek a Narayan Baseley. GZ Studio se
specializuje na vytváření video obsahu ať už pro vaší firemní prezentaci
nebo pro váš firemní kanál.
Jejich výhodou není pouze dravé mládí, ale i naprostá transparentnost,
kdy si kdokoliv může zjistit kolik jejich služby budou stát v daných specifikacích dříve než si jejich služby objedná. Této transparentnosti dosahuji
díky vybudované kalkulačce, která je volně přístupná na jejich webových
stránkách.
GZ Studio pro vás zajistí vše od přípravy prostor, získání herců, techniky,
natočí vaše video a zařídí i následnou post produkci vašeho videa.

FILIP GLATZ
& ALBERT VRZGULA
EDU Hračky
Vítězem brněnského regionálního kola se stali studenti
bratislavské školy Leaf Academy Filip Glatz a Albert
Vrzgula s projektem Edu hračky. Edu hračky přináší na
trh edukativní, designové hračky, které dítě neodhodí
po krátké době do kouta. Jsou designované tak, aby
nebyly pouze pěkné, ale i hravé. Pánové Glatz a Vrzgula
samotné hračky doplnili o edukativní obsah v podobě
videí i knihy, které doplní naučný příběh a umožní tak
rodičům si s dítětem hrát, ale zároveň ho i něco naučit.
Filip Glatz s Albertem Vrzgulou nyní plánují rozšíření
svých hraček i mimo historické události, a to směrem
na přírodní vědy. Chtěli by začít i s přípravou táborů,
kde by své figurky využili k táborovým aktivitám a učili
by tak děti o přírodě a historii dané lokality.
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marketing soutěže

DOMINIKA VALENTOVÁ
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PETRA BENEŠOVÁ
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DAVID KOVALSKÝ
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